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9029 | Szybka. Prosta. Intuicyjna.
Drukarka atramentowa małych znaków

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji i/lub specyfikacjach naszych produktów bez 
informowania o tym.

Aby dowiedzieć się więcej,  
odwiedź www.coleman.pl

Markem-Imaje 
Global Sales & Marketing Division 
9, rue Gaspard Monge 
B.P. 110 
26501 Bourg-lès-Valence Cedex – France 
Tél. : +33 (0) 4 75 75 55 00 
Fax : +33 (0) 4 75 82 98 10

®

9029 - Specyfikacja

Właściwości wydruku
• Jednodyszowa głowica
• Głowica G (rozdzielczość druku: 71 dpi)
• Do 4 linii druku
• Prędkość druku: do 4.4 m/s
• Wysokość czcionki od 5 do 24 punktów
• Wysokość znaków: od 1,8 do 8,7 mm
•  Szeroki wybór dostępnych czcionek (łacińskie, arabskie, cyrylica, greckie, 

japońskie, chińskie, hebrajskie, koreańskie….)

Pozostałe parametry techniczne
• Waga: 18,5 kg
• Wysoce elastyczny 2 - metrowy przewód atramentowy 
• Obudowa ze stali nierdzewnej
• Stopień ochrony przed pyłem/wilgocią: IP55
• Nie wymaga sprężonego powietrza
• Temperatura pracy: 0° do 40° C, w zależności od uzywanego atramentu
• Wilgotność: 10% do 90% bez kondensacji
•  Zasilanie elektryczne: 100 - 120 V lub 200 - 240 V z automatycznym 

przełączaniem częstotliwości 50/60 Hz, moc 34 W
Obsługa
• Bublioteka komunikatów (do 100 komuniaktów)
• Interfejs w wielu językach (wybór 31 języków)
• Duży podświetlany niebieski ekran WYSIWIG
• Zintegrowana pomoc dla nawigacji i diagnostyki
• Projektowanie logo bezposrednio z interfejsu
• Port USB
• Obwód atramentowy M6’
• Kontrola prędkości strugi gwarantująca jakość nadruku
•   Automatyczny wybór czcionek, dopasowany do prędkości znakowania oraz 

odległości produktu od głowicy
•  Wybór atramentów: szybkoschnące bez MEK i z MEK, na bazie alkoholu i 

zmieniający kolor po sterylizacji
• 2 szczelne, inteligentne kartridże o pojemności 0,8l
• Szybkie podłączanie i odłączanie akcesoriów (fotokomórka, enkoder, alarm)
• RS-232
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Opcje
• Jedno- i dwuwymiarowe kody kreskowe (Datamatrix)
• Łącze Ethernet
• Przedmuch głowicy (wymagane sprężone powietrze)
• Automatyczny przedmuch głowicy (sprężone powietrze niewymagane)
• 3 - metrowy przewód atramentowy

Akcesoria
•  Statywy drukarki (stal nierdzewna lub aluminium), stolik lub uchwyt do mon-

tażu na ścianie
• Obudowa głowicy ze stali nierdzewnej
• Fotokomórka
• Enkoder
• Sygnalizator alarmu (24 V)
• Ogranicznik przenośnika wyjściowego
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Przewód atramentowy Ø 15.5 mm / 0.61 in.
Minimalny promień zakrzywienia:
static = 100 mm / 3.9 in.
dynamic = 115 mm / 4.5 in.
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Znakuj PEWNIEsm – znakowanie nawyższej jakości i spokój ducha 
dzięki profesjonalnym usługom Markem - Imaje. Oferta Markem - 
Imaje obejmuje zarówno zestawy części zamiennych jak i materiały 
eksploatacyjne, pakiety usług, w tym pakiety startowe, rozszerzoną 
gwarancję oraz programy wymiany oraz kompeksowe pakiety 
serwisowe. Z Markem - Imaje na nowo zdefiniujesz swoje możliwośći 
produkcyjne.

Coleman International Sp. z o.o.
ul. Glebowa 10
02-988 Warszawa
tel. +48 725 004 005
e-mail: biuro@coleman.pl
www.coleman.pl



Wysokiej jakości kody dzięki inteligentnej i prostej w obsłudze drukarce 
ink-jet

•  Prosta instalacja 

Przenoś i instaluj ją gdzie tylko chcesz, dzięki 

solidnej konstrukcji i mocnej  obudowie ze stali 

nierdzewnej klasy IP55

•  Proste tworzenie komunikatów 
Szybko stwórz lub załaduj komunikaty poprzez 

nowoczesny interfejs użytkownika oraz 

połączenie USB.

•  Proste uruchomienie 

Intuicyjny przewodnik online pomaga w 

efektywnej codziennej obsłudze Twojego 

urządzenia.

Łatwe uruchomienie

•  Stała jakość znakowania przy użyciu wielu 
czcionek i znaków graficznych 
Kontrola prędkości strugi gwarantuje 
niezawodność i spójność jakości druku, bez 
względu na warunki produkcyjne.

•  Zawsze gotowa do pracy dzięki 
automatycznemu systemowi czyszczenia 
głowicy 
Uruchomienia są proste i szybkie dzięki 
systemowi czyszczenia głowicy najnowszej 
generacji. Włóż wtyczkę i zacznij znakować!

•  Szerokie zastosowanie 
Nowa linia atramentów o wysokiej 
przyczepności, umożliwiająca znakowanie na 
większości trudnych podłoży, zawiera również 
szybkoschnące atramenty bez MEK - u oraz 
atrament termochromatyczny.

•  Idealna do użytku sezonowego 
Może być swobodnie przechowywana przez 
tygodnie. Stabilność strugi i uruchomienie 
drukarki pozostaną bez zarzutu.

Gotowa do druku

•  M6: To niewielki uniwersalny obwód 
atramentowy, który działa ponad 8000 
godzin* 
Optymalizuj czas i wymieniaj samodzielnie swój 
M6 w czasie krótszym niż 6 minut. 
Żadna odatkowa konserwacja nie jest potrzebna.

•  Zredukowanie całkowitych kosztów 
eksploatacji 
Zmniejsz zużycie rozcieńczalnika nawet 
o 50%** dzięki nowo zaprojektowanemu 
systemowi hydraulicznemu.

•   Inteligentne materiały. Konfiguracja nie 
jest wymagana. 
Innowacyjna konstrukcja wkładów umożliwia 
zaawansowane zarzadzanie materiałami 
eksploatacyjnymi.

•  Inteligenta w użytkowaniu. Dzięki 
standardowemu atramentowi bez MEK-u,  
ułatwione są procedury związane z dostawami, 
bezpieczeństwem i zachowaniem zgodnosci z 
przepisami.

Przemyślana w użytkowaniu

Twoje wyzwania

•  Potrzebujesz godnego zaufania dostawcy, 

który pomoże zabezpieczyć Twój produkt 

kodem dobrej jakości, efektywnie i tanio.

•  Oczekujesz urządzenia łatwego do zamówienia, 

instalacji, użytkowania i konserwacji

•  Wymagasz urządzenia, które znakuje w 

trudnych warunkach oraz łatwo je uruchomić, 

nawet po przestoju. 

Nasze rozwiązanie
Zaprojektowana dla niskich lub średnich 
obciążeń, nowa drukarka 9029 pozwala Ci na 
efektywne znakowanie wszystkich Twoich 
produktów, nawet przez ponad 8000 godzin*

Najważniejsze korzyści
•  Obwód atramentowy M6 w nowej 9029 

zapewnia najwyższą jakość znakowania przez 
ponad 8000 godzin*

•  Obwód atramentowy M6 może być wymieniany 
samodzielnie w czasie krótszym niż 6 minut i nie 
wymaga konserwacji

•  Automatyczny system czyszczenia zapewnia 
łatwe i szybkie uruchamianie drukarki, nawet po 
dłuższym przestoju

Wytwarzając i sprzedając produkty, 
masz ważniesze rzeczy o których musisz 
myśleć, niż jakość Twojego znakowania.

Zaprojektowana, aby zapewnić 
innowacyjność, na którą zasługujesz oraz 
prostotę, której wymagasz, nowa drukarka 
Markem - Imaje 9029 ułatwi Ci codzienną 
pracę oraz oszczędzi Twój czas!
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